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Az új év új életet hozott
SZÕDI IMRE Mindig sikerült a támogatásokat eredményesen felhasználni
Az új év új életet hozott Szõdi
Imre számára. Nyugdíjas lett
az egykori tsz-elnök, országgyûlési képviselõ, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. lakossági kapcsolatokkal foglalkozó munkatársa.
Munkatársunktól
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Le- és felszálló repülõgépek zajában nõtt fel Szõdi Imre Kunmadarason, mégsem álmodozott arról, hogy pilóta lesz. Igaz,
a repülést szereti, és nem is
ágált ellene, amikor szakmájából adódóan növényvédõs helikopterre ülhetett, s onnan nézhette meg munkájuk eredményét. A levegõbõl ugyanis mindenre fény derült, arra is, ha
nem sikerült egyenesre a sor,
arra is, ha nem volt eredményes a gyomirtás. Növénytermesztõ, növényvédõ üzemmérnöki diplomáját Keszthelyen
szerezte 1973-ban, több mint
20 évet dolgozott a mezõgazdaságban. Pedagógus feleségével
–
aki
szintén
kunmadarasi
volt
–
Dunaföldváron telepedtek le.
1994-ben az Alkotmány Mgtsz
elnöki székét cserélte fel a parlamenti bársonyszékkel. MSZPs támogatással lett országgyûlési képviselõ. – Az átkosban –
jegyezte meg mosolyogva.
Majd az ezt firtató kérdésre
hozzátette, természetesen õ
nem ért egyet ezzel a jelzõvel.
– Ha valaki tenni szeretne a közösségért, vagy bárkiért, ahhoz
információ kell, s ezt annak idején jószerével egy helyen, mégpedig a pártban lehetett megszerezni – fogalmazott.
Azt a négy évet, amíg országgyûlési képviselõ volt, termékeny, alkotó idõszaknak tartja.
Jó bizottságba, éspedig a környezetvédelmi bizottság került,
ahol sok olyan törvény született, ami ma is él. Ezek közé sorolta az atomtörvényt, valamint
a környezetvédelmi-, természetvédelmi-, illetve az erdõkrõl, vízgazdálkodásról szóló
törvényeket is. Nem titkolta,

Szõdi Imre szeretné folytatni a szabad idõ híján felfüggesztett szõlészkedést, borászkodást is a jövõben

hogy természetesen õ is megszavazott olyan elõterjesztéseket, amelyeket nem ismert teljesen, de a pártfegyelem akkor is,
most is jellemzõ volt, s nemcsak
az MSZP-re.
A politikai karrierjéhez kapcsolódó eredmények közé sorolja
azt is, hogy 1997-tõl a Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetségének elnöke lett. Regnálása kilenc éve alatt vették
fel Magyarországot a nemzetközi szervezetbe egyedüli és
máig egyetlen Kelet-európai
országként. Az országgyûlés

után a megyei közgyûlésben
folytatta a közéleti munkát,
négy évig vezette a környezetvédelmi bizottságot, amelynek
utána négy évig külsõs tagja
volt. Ebben az idõben már a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (ma nonprofit Kft.) csapatát erõsítette. Az, hogy lakossági kapcsolatotokkal kezdett
foglalkozni abszolút nem jelentett számára újdonságot, vagy
nehézséget, hiszen termelõszövetkezeti vezetõként, majd politikusként is emberekkel foglalkozott. Az RHK Kft.-nél ebben

Névjegy:
Szõdi Imre 1949-ben Szolnokon született, Kunmadarason
nevelkedett, Kisújszállásra járt
középiskolába, növényvédõ
gépésznek tanult. Keszthelyen
növénytermesztõ, növényvédõ
üzemmérnökként végzett, utána levelezõn agrármérnöki
diplomát szerzett Mosonma-

gyaróváron. 1975-tõl él
Dunaföldváron, özvegy, három gyermeke van. 1994–98
között országgyûlési, utána
megyei közgyûlési képviselõ
volt. A Magyar Szocialista Párt
dunaföldvári alapszervezetének elnökhelyettese. Hobbija
a vadászat.

az idõben jöttek létre az önkormányzati társulások – kivéve a
már mûködõ TEIT-et. Ezek vezetõivel, képviselõivel dolgozott
együtt. Ennek során mindig sikerült megoldást találni arra,
hogy a nukleáris létesítményeket befogadó térségekben észszerûen, a települések érdekében tudják felhasználni a fejlesztési támogatást saját erõként a pénzt megduplázva,
megtriplázva. Számára öröm
az, hogy ennek részese lehetett
ötleteléssel, tanácsokkal.
Természetesen azzal, hogy az
elmúlt év végén nyugdíjba
ment, nem szûnt meg számára
az aktív élet. Az Izotóp Tájékoztató Társulás a jövõben is számít munkájára, szeretné folytatni a szabad idõ híján felfüggesztett
szõlészkedést,
borászkodást, hódol hobbijának, a vadászatnak. Számít rá
a család is, van egy „zsivány”
unokája a következõ pedig
már útban van.

január

A torony már nem veszélyes
KATOLIKUS TEMPLOM Az új hivatal engedélyére várnak a hívek
Az életveszély elhárult, de a
bátaszéki templom tornyának
teljes felújítása hosszabb folyamat lesz. Ugyanakkor, ha a
Szekszárdi Járási Hivataltól
megkapják a használatbavételi
engedélyt, akkor a miséket már
ismét a templomban lehet tartani.
Munkatársunktól
BÁTASZÉK Mint ismert, a múlt év
november végétõl nem szól a
harang a bátaszéki templomban
és a szokásos reggeli és vasárnapi misékre sem hívják a híveket.
Az ország kilencedik legmagasabb épületét még mindig kordon veszi körül, mert veszélyessé nyilvánították a tornyot. Szász
Gábor, a pécsi egyházmegye
építésze kérdésünkre elmondta,
ahogy ígérték, elsõ ütemben az
életveszélyes helyzetet elhárították. Stabilizálták a tornyot, így
nem kell félni attól, hogy bárki,
bármi veszélybe kerül a környékén. Az épület körül a kordon
azért áll még, mert az építési hatóság állíthatja ki a használatbavételi engedélyt, ez azonban januártól a Szekszárdi Járási Hiva-

Hamarosan ismét a templomban tarthatják a miséket

Végeztek az elsõ ütemmel
BERUHÁZÁS Kívülrõl már szebb lett a hivatal épülete
MÓRÁGY Elkészült az önkormányzat épületének külsõ felújítása és nyílászáróinak cseréje. A munkálatok közel 2,5 millió forintba kerültek, amelyet a
község a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulástól (TETT)
erre a célra kapott támogatásból finanszírozott. Glöckner
Henrik polgármester elmondta, ez az elsõ üteme volt a rossz
állapotban lévõ épület helyrehozatalának, lehetõségeikhez
mérten idén folytatják a beruházást a belsõ helyiségek rendbetételével. Tervei szerint ezt is
TETT-tõl kapott forrásból finanszírozzák majd – emelte ki a település elsõ embere. ■ Vizin B.

A TETT-tõl kapott támogatásból valósult meg a fejlesztés

talhoz tartozik. Az új rendszer kicsit döcög, de bíznak abban a
bátaszékiek, hogy a nagyon várt
engedély hamarosan megérkezik és a miséket ismét a templomban tartják majd. (Átmenetileg, vasárnaponként az önkormányzati hivatal nagytermében
tartották az istentiszteletet.)
Szász Gábor elmondta, közben sem állt meg az élet, a tetõszerkezetet vizsgálják a szakemberek, hamarosan eldõl, fel lehet-e újítani, vagy le kell bontani, illetve, hogy a munkálatok
alatt a templomot látogathatjáke a hívek. Úgy tûnik pályázati lehetõség is adódik, február 15ével az Emberi Erõforrások Minisztériuma hirdet meg olyan támogatási lehetõséget, melyre a
Pécsi Egyházmegye is elkészíti a
beadványát a bátaszéki templom ügyében. Ha nyernének, akkor nem csak a tornyot, de az
épület párkányán, sarkain, bejáratánál lévõ homokkõ díszeket is
fel tudnák újítani, ezeket ugyanis „megrágta” az idõ foga. Közben a hívek is gyûjtésbe kezdtek,
úgy tûnik szeretett templomukra
sokan szívesen áldoznak, hiszen
szépen gyûlik az adomány is.

Jótékonysági
hangverseny a
templomért
VÉMÉND Jótékonysági koncertet
tartottak Véménden a római katolikus templomban, amelynek
bevételébõl az épület belsõ felújításához járulhattak hozzá a
támogatók. Horváth István és
Gábor Géza, az Állami Operaház énekmûvészei, valamint
Koroknai Anikó orgonamûvész
kápráztatta el mûsorával a publikumot. Remekül sikerült a közel
másfél órás program, amelyhez
sokan csatlakoztak. A hangversenyen 256 ezer forint gyûlt öszsze, amely a szervezõk minden
korábbi várakozását felülmúlta. A pénzt a belsõ festési munkálatokra fordítják.
■ V. B.
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Kevesebb pénzbõl gazdálkodhatnak, de min

TERVEK AZ IDEI ÉVRE A települések mûködtetéséhez, fejlesztéséhez minden eddiginél na
– A Közösségi Ház rendbetételének befejezése, a ravatalozó felújítása és hozzá egy
elõtetõ építése, a közösségi
utak, parkok, önkormányzati épületek helyrehozatala – sorolta a
2013-ra kitûzött céljaikat Krachun
Elemér. Mõcsény polgármestere leszögezte, ezek egyelõre csak tervek, hiszen még
nem állították össze és
fogadták el
a község pontos költségvetését.
Ennek ellenére keserûen nyilatkozott az
idei sarokszámról, amely
már kirajzolódni látszik:
az állami támogatás lényegesen kevesebb a
tavalyihoz képest. A település elsõ embere
szerint minden eddiginél nehezebb évnek
néznek elébe.

MÕCSÉNY

Krachun
Elemér
polgármester
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Talpon maradás. Váradi János
keserûen nyilatkozott Véménd idei lehetõségeirõl az egyelõre tervezés
alatt álló költségvetést figyelembe
véve. A település polgármestere
úgy fogalmazott, jelenleg nem
látják az alagút végét, s
ha nem lenne a
TETT-támogatás,
kilátástalan helyzetbe kerülnének. Hozzátette, amióta
polgármesterként dolgozik
még nem tapasztalt olyan
állami forráselvonást, mint most.
Azon van a munkatársaival, hogy minél
élhetõbb és szebb
környezetet teremtsenek a véméndi
embereknek, azonban ilyen feltételek
mellett ellehetetlenítik az önkormányzatok munkáját –
Váradi János polgármester
fûzte hozzá.
VÉMÉND

CIKÓ – A TETT-tõl kapott támogatás eddig
is fontos tétel volt az érintett települések
költségvetésében, de ez a plusz forrás
2013-ban még inkább felértékelõdik – vélekedett dr. Ferencz Márton. Cikó elsõ embere úgy fogalmazott, jelentõs forrás elvonás tapasztalható az önkormányzatoknál, amely nem arányos a feladatok kiszervezésével, az állami átvállalásokkal. Megemlítette, hogy a Perczel
Mór Általános Iskola mûködtetése, fenntartása
a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz került, az óvóda
kivált az iskolából, azt továbbra is önállóan tartja fenn a község. Hangsúlyozta, bár döntési
kompetenciájuk nincsen
az iskolát illetõen, mindent megtesznek annak
érdekében, hogy zökkenõmentesen mûködjön
az intézmény.

BÁTASZÉK – Azt sajnos már most, a
költségvetés tervezésénél látjuk, hogy
mindent öszszevetve komoly hiánnyal fogunk küszködni az idei évben
– állapította meg Bognár Jenõ.
Bátaszék polgármestere kifejtette, a
napokban is tárgyalásokat
folytatott a város adósságkonszolidációjáról, várhatóan ennek 40 százalékát vállalja át az állam.
Megemlítette az uszoda fenntartását is,
amely hatalmas
terhet jelent a településnek. Abban
bízik, hogy minden
érintett fél bevonásával sikerül ésszerû
megoldást találniuk a létesítmény üzemeltetésére.
Arra is kitért, hogy mindezek mellet az idei feladatok között szerepel az
edzõterem felújítása, a Cigányárok vízrendezésének II. üteme, az Aqua vízminõség-javító program, a
szennyvíztelep- és a közvilágítás korszerûsítése is.
Bognár Jenõ polgármester

Dr. Ferencz
Márton
polgármester

január

nél több feladatot igyekeznek megvalósítanni
gyobb segítséget jelent a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás nyújtotta támogatás
– Akárcsak az elmúlt idõszakban, idén is azon dolgozunk, hogy minél több
olyan fejlesztést valósítsunk meg, amely az itt élõk komfortérzetét növeli – mondta el
kérdésünkre Darabos Józsefné. Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke a konkrét célokat tekintve megemlítette, a tavaly
kezdõdött vízrendezéses pályázatuk befejezése a legfontosabb feladatok egyike. De egy
szabvány szerinti játszóteret is szeretnének kialakítani, ezeken kívül még több beruházás
is szerepel a terveik között, de mivel még nincsen elfogadott költségvetésük, ezért
utóbbiakról majd a számok tükrében ad tájékoztatást. Viszont azt leszögezte,
hogy az intézmények fenntartására és a bátaapáti lakosok támogatására
idén is elkülönítenek forrást a község büdzséjében.
BÁTAAPÁTI

Darabos
Józsefné
polgármester

Glöckner
Henrik
polgármester
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FEKED – Sajnos az egyetlen stratégiánk a falu fenntartása,

amely abból adódik, hogy az állami normatíva 40-50
százalékkal kevesebb a tavalyihoz képest – vette át a szót Tillmann Péter. Feked polgármestere kiemelte, a TETT-es forrás nélkül nem
tudnának mihez kezdeni, kilátástalan lenne a helyzetük.
Mindennek ellenére arra töreTillmann Péter
kednek 2013-ban is, hogy a község ne térjen le arról az útról,
polgármester
amelyet megkezdett. Vagyis nagy gondot
fordítson a közterületei szépítésére és az
épületek rendbe tételére.
Példaként a
Tájház felújítását, az önkormányzat fûtés- és belsõ villanyhálózat korszerûsítését, a turistaszálló felújítását és a kultúrháznál lévõ terület parkosítását említette. A
legfontosabb feladat
pedig Feked zökkenõmentes mûködtetése – tette hozzá a
polgármester.

MÓRÁGY – Mivel jelentõsen kevesebb pénzbõl gazdálkodhatunk az állami normatíva csökkenése miatt, ezért az idei
évre vonatkozó terveinket is ehhez a megváltozott helyzethez kellett igazítsuk – nyilatkozta Glöckner Henrik. Mórágy polgármestere hangsúlyozta, több beruházást tûztek
ki célul 2013-ra, amelyek közül igyekeznek minél többet
megvalósítani, de alapvetõen a költségvetés fogja meghatározni, hogy végül melyik mellé tehetik le voksukat. Az
elképzeléseik között szerepel egy piactér kialakítása, az orvosi rendelõ festésre szorul, az óvoda pedig
nyílászárócserére. Az önkormányzat épületének felújítását is szeretnék befejezni, akárcsak a Kossuth u. 1. szám
alatti épületük belsõ felújítását, valamint a sportöltözõ
helyrehozatalát. De a napelemes pályázatuk sikeres megvalósítása, a Kossuth utcai – a korábbi pályázatból kimaradt – árokrész burkolása, illetve a temetõben építendõ
esõbeálló is a kitûzött célok egyike.

TETT HÍRLAP

Hamvas István: az atomerõmû kezdetektõl folyamatosan a legalacsonyabb költséggel termelõ hazai erõmû

Jövõje is van az 1. blokknak
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JUBILEUM Harminc éve termel stabilan, olcsón a paksi atomerõmû
Harmincéves múltja, és immár
biztos, hogy még húsz évig jövõje is van a paksi atomerõmû
1. blokkjának. Az üzemidõhosszabbításról szóló pozitív
döntést azon a jubileumi ünnepségen jelentette be a nukleáris hatóság vezetõje, amelyet a blokk indításának harmincadik évfordulójára rendeztek.
Munkatársunktól
Dr. Rónaky József egy bõrönd
nagyságú fura berendezéssel
érkezett az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. tavaly decemberben
rendezett jubileumi ünnepségére. Az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója 1982.
december 14-én a paksi atomerõmû munkatársaként részese
volt a történelmi pillanatnak,
amikor megkezdte az áramtermelést az 1. blokk. A ma már
muzeális darabnak számító sugárzásmérõt akkor használta.
Most, harminc évvel késõbb a
nukleáris hatóság vezetõjeként
egy örömteli bejelentést tett: elmondta, hogy a hatóság befejezte az atomerõmû engedélykérelmének értékelését és úgy

döntött, hogy engedélyezi a
mûködést további húsz évre. A
felkészülés az üzemidõ meghosszabbítására több mint tíz
éve kezdõdött. Fejlesztések sorát hajtották végre. Ez – mint a
hozzászólók szavaiból kiderült
– nem volt példa nélkül való, a
paksi atomerõmûben az üzembe helyezés után szinte azonnal
elkezdõdtek a biztonságot, hatékonyságot, gazdaságot növelõ fejlesztések.
Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója rámutatott, az
elõdök bölcs döntést hoztak,
amikor az erõmû építése mellett döntöttek, hiszen az biztonságosan, kiszámítható módon,
olcsón, nagy tömegben termel
villamos energiát. Szólt arról is,
hogy a a célzott biztonsági felülvizsgálat bizonyította, hogy
nemzetközi szinten is kiemelkedõ a nukleáris biztonság.
Hamvas István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, az üzemeltetés rendkívüli – másra nem
ruházható – felelõsséget jelent,
de az elmúlt harminc év alatt jó
gazdaként bántak a rájuk bízott vagyonnal. Az atomerõmû

kezdetektõl folyamatosan a
legalacsonyabb költséggel termelõ hazai erõmû, a paksi
áram ára soha nem emelkedett
az infláció mértékét meghaladóan. Azt is elárulta, hogy részese volt a harminc évvel ezelõtt történteknek, õ deklarálta
a kritikus állapot elérését, de
akkor még csak érezte, ma már

A paksi atomerõmû 1. blokkja
1982. december 14-én kezdte
meg a folyamatos mûködést.
1987-ig további három üzembe helyezése követte. A hazai
villamosenergia-termelés több
mint 43 százalékát adó atomerõmû az elmúlt három évtized során stabilan, az összes
hazai erõmû közül a legolcsóbban látta el a magyar fogyasztókat villamos energiával. A blokkok teljesítményét
500 MW-ra emelték. Az elmúlt három évtized tapasztalatai, a társadalmi elfogadottság teszi lehetõvé a további
üzemeltetést és a bõvítést,
hangsúlyozták a hozzászólók
a decemberi jubileumi ünnepségen.

tudja, hogy ez egy történelmi
pillanat volt. Az erõmû kollektívájának feladatfelvállalása
maximális, azt pedig jólesõ érzéssel fogadják, ha ezt a tulajdonos, a politika és a szakma is
visszaigazolja. Pakson – mint kiemelte – minden adott ahhoz,
hogy a dolgozók nyugodt körülmények között éljenek. Hajdú János polgármester ehhez a
gondolathoz csatlakozott, amikor elmondta, hogy minden siker mögött egy társ, egy biztonságot, nyugodt légkört nyújtó partner kell. Ez az atomerõmû számára Paks. A város és
az erõmû viszonya kiegyensúlyozott.
Szabó Benjamin, az atomerõmû építés kormánybiztosa
és elsõ vezetõje felidézte, hogy
1942. december 2-án, amikor
fellobbant az atommáglya, azaz a tudósok beindították az elsõ szabályozott láncreakciót
Chicagóban, Csámpa néhány
tucatnyi házában még petróleumlámpával világítottak. A
szomszédban megépült atomerõmû azonban lépést tart a
mûszaki fejlõdéssel és ma is a
legkorszerûbb a maga nemében.
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Megtették az elsõ lépést
JÁRÁSI HIVATAL Zökkenõmentesen indult a munkavégzés Bonyhádon
Ügyfélbarát hivatal mûködtetése barátságos környezetben,
rugalmas és precíz munkavégzéssel – ennek megteremtése
Zsalakóné dr. Studer Krisztina
legfõbb célja, aki január 1-jétõl
vezeti a Bonyhádi Járási Hivatalt.
Vizin Balázs
Az iroda berendezése, otthonosabbá tétele, a technikai feltételek megteremtése. Zsalakóné dr.
Studer Krisztina szívesen mesélt
a decemberben elvégzett feladatokról, akárcsak azon néhány nap tapasztalatáról, amelyet a Bonyhádi Járási Hivatal
vezetõjeként eddig megélt. –
Ügyfélbarát hivatal mûködtetése barátságos környezetben, rugalmas és precíz munkavégzéssel – világított rá a kinevezésekor megfogalmazott legfontosabb céljára. A mostanáig kapott pozitív visszajelzések arra
engedik következtetni, hogy jó
úton jár tervei megvalósításában.
Mint mondta, zökkenõmentesen indult a hivatal elsõ napja
és továbbra is azon van, hogy
ez a lendület megmaradjon. Ebben nagy segítségére vannak elhivatott munkatársai, akikkel szívesen dolgozik együtt. – A Járási Hivatalok a Kormányhivatalok szervezeti egységeként mûködnek, legfõbb feladatuk a hatékony, gyors, takarékos és ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása – emelte ki szerepvállalásukat Zsalakóné dr. Studer
Krisztina. Hozzátette, a Járási Hivatalok államigazgatási feladatokat vettek át a települések
jegyzõitõl. Csak azok maradtak
meg a jegyzõknél, amelyekhez
a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben
országosan nem egységes a
szabályozás: a helyben történõ
mérlegelési lehetõség fennáll.
Ilyenek a helyi adóval összefüggõ igazgatási feladatok, a
birtokvédelem és a hagyatéki eljárás is. Az okmányirodai feladatok, gyám- és gyermekvé-

Merõben új kihívást jelent ez a feladat Zsalakóné dr. Studer Krisztinának

Névjegy
Zsalakóné dr. Studer Krisztina 1978. november 26-án született
Bonyhádon. A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában
pénzügyi ügyintézõ, majd mérlegképes könyvelõként végzett.
1998-ban állt munkába a cikói polgármesteri hivatalban gazdasági felelõsként, idõközben személyügyi diplomát szerzett.
2009 áprilisában került át a bonyhádi polgármesteri hivatalba, ahol személyügyi ügyintézõként dolgozott. 2011 februárjában született meg kislánya, Iringó, míg vele otthon volt, jogi diplomát szerzett. A Bonyhádi Járási Hivatal élére idén januárban
nevezték ki. Férjével, valamint gyermekével Cikón él.

”

Cikón hétfõnként 08:00-11:00 óra között látja el feladatát a települési ügysegéd: Fábián
Judit. Keddenként Mõcsényben 09:45-11:15
között, Bátaapátiban 11:30-13:30 között,
míg Mórágyon 14:00-16:00 óra között.

delmi, családtámogatási-, szociális-igazgatási-, köznevelésiés
menedékjogi
ügyek,
építésfelügyeleti- és építéshatósági feladatok, az egyéni vállalkozói igazolvány engedélyezése, kommunális- és állategészségügyi hatáskörök, szabálysértési feladatok és a helyi védelmi
bizottság vezetése tartozik a Járási Hivatalok fennhatósága alá.
A bonyhádi két helyen mûködik:
az okmányiroda, a gyámhivatal,
valamint a hatósági osztály egy
része, illetve az építésügy továbbra is a városházán, a földszinti irodákban érhetõ el. Míg a
hatósági osztály másik része és
a hivatalvezetés a korábbi községháza épületében kapott helyet. Emellett Zombán kirendeltség, Aparhanton kihelyezett iroda, a járáshoz tartozó többi községben pedig települési ügysegéd is hozzájárul a gördülékeny
ügyintézéshez. – Tisztában vagyunk azzal, hogy sokakban
még nem tudatosult, hogy a Járási Hivataloknak – amelyek tulajdonképpen egy régi rendszert
állítanak vissza, modern, korszerû formában – milyen szerepük
van a magyar közigazgatásban. De meggyõzõdésem, hogy
a következõ idõszakban ez is letisztul, mi minden érdeklõdõnek
készségesen segítünk, igyekszünk a felmerülõ kérdésekre
választ adni – hangsúlyozta.
– Az eddigi munkámhoz képest merõben új kihívást jelent
számomra a hivatal vezetése,
de úgy gondolom – amikor rövid mérlegelés után elvállaltam
a megbízatást akkor is erre jutottam –, hogy közel áll hozzám
ez a feladat, és mivel nagyon
szeretem a közigazgatást, ezért
egy jó kollektívával eredményesek lehetünk. Alapvetõ fontosságú, hogy minden eddiginél hatékonyabb, takarékosabb, koordináltabb és legfõképpen
ügyfélközpontú közigazgatás
alakuljon ki. Minden erõmmel
azon leszek, hogy egy kiemelkedõ rangú járási hivatal mûködjön a bonyhádi térségben – tette hozzá.
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Nagyobb kamrákba, több hulladék kerülhet
HATÉKONYSÁG Új elhelyezési megoldásokon dolgoznak az RHK szakemberei
Jelentõs megtakarítást hozhat az az új hulladék elhelyezési megoldás, amelyet a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. és a paksi atomerõmû szakemberei dolgoztak ki.
Mint azt dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetõ-igazgatója elmondta, azt szem elõtt
tartva, hogy a biztonsági szintet megõrizzék, folyamatosan keresik a gazdaságosabb, hatékonyabb tárolást eredményezõ
megoldásokat a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban. Több ilyen elképzelést „egybegyúrva” 19-rõl közel 50%ra emelkedhet a tárolótérben elhelyezett
hulladék aránya. Ez természetesen azzal
jár, hogy nem lesz szükség az eredeti elképzelésekben és engedélyekben szereplõ 17 kamra megépítésére. Az, hogy végül
mennyi kamrát alakítanak ki a mórágyi
rögben, még sok mindentõl függ, például
az atomerõmû bõvítésétõl. Befolyásolja a
szükséges tárolókapacitást az is, hogy a leszerelési hulladékok közül a nagyon kis aktivitásúakat ebben a földalatti létesítményben, vagy egy felszíni tárolóban helyezik
majd el. A mostani számítások szerint négy
kamra épül meg. Az újonnan kialakítandók
eltérnek a már meglévõ kettõtõl, amelyek

Dr. Kereki Ferenc ügyvezetõ-igazgató

közül az elsõt december 5-én adták át.
Ezek szelvénynagysága 96 négyzetméter,
az újaké 110 lesz. Engedélyezésük már folyamatban van. Arra is kitért, hogy ezekben az új kamrákban már nem beton-, ha-

nem fémkonténerekbe elhelyezett hordók
kerülnek. A szükséges betonréteget természetesen kiépítik, azaz minden kamra tartalmát a megfelelõ vastagságban „becsomagolják”, de kiiktatják azt a felesleges réteget, ami két betonkonténer egymás mellé helyezésével keletkezik. A hatékonyabb
térkihasználás másik eszköze az, hogy az
eddigiektõl eltérõen nem inaktív, hanem
aktív cementpéppel töltik majd ki az üregeket. Így érik el, hogy a biztonságot garantáló réteggel elszeparált tárolótérben közel 50 százalékos legyen a hulladék aránya.
Dr. Kereki Ferenc kiemelte: természetesen ezeket a megoldásokat „végigfuttatták
azon a szakértõi soron”, amelyen az eredeti terveket is, hogy igazolják a biztonság
meglétét, és ugyanazt az engedélyezési
procedúrát is végigviszik. Mindeközben a
munkákat is igyekeznek optimalizálni, ezért
például az új kamrák engedélyezését haladéktalanul elindították. Az ügyvezetõ arra is kitért, hogy az újítás 19 milliárd forint
megtakarítást eredményezhet. A hulladék
elhelyezés költségeit a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból fedezik.
■

Nem beszélt az összevonás tervérõl
OAH Az energiaellátás szempontjából nagy jelentõségû az üzemidõ-hosszabbítás
Rendkívül sok munkát tartogatott és eredményes volt a 2012-es év az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) számára. Sikerrel zárult a fukusimai események nyomán elindított célzott biztonsági felülvizsgálat, megnyílt Bátaapátiban a radioaktív
hulladékokat befogadó tároló földalatti tárolótere, a hatóság – megvizsgálva az
atomerõmû által egy évvel korábban benyújtott kérelmet – engedélyezte az egyes
blokk tovább üzemelését – sorolta az elmúlt év legjelentõsebb eseményeit dr.
Rónaky József hozzáfûzve, hogy eközben
a hazai nukleáris létesítmények biztonságosan mûködtek. Az OAH fõigazgatója
azt mondta, 2012 a hatóság egyik legnehezebb, egyben legsikeresebb éve volt.
Hangsúlyozta, 2013-ban sem fognak ölbe tett kézzel ülni. Várják a kettes paksi
blokkra vonatkozó üzemidõ hosszabbítási
engedélykérelmet. 2014 augusztusában
lesz 30 éve, hogy a reaktor termel, egy év-

Impresszum

Dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója

vel ez elõtt esedékes a kérelem benyújtása. Aktuális lesz idén a Budapesti Kutatóreaktor idõszakos biztonsági felülvizsgálata is, nyáron pedig egy nagyszabású
nemzeti balesetelhárítási gyakorlatot rendeznek. Folytatódik a radioaktív hulladékok és kiégett fûtõelemek kezelésére vonatkozó nemzeti program készítése, illetve saját kérésére átesik az OAH egy nemzetközi vizsgálaton, ami a nukleáris védettségi
rendszer javítását célozza.
Dr. Rónaky József nem kívánta kommentálni azt a tervezett lépést, amely az
Országos Atomenergia Hivatal és más hatóságok – köztük a Magyar Energiahivatal – összevonására vonatkozik. Mint
mondta, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javaslata, amelyrõl jelenleg szakmai
egyeztetés folyik. Ez azonban nem nyilvános vita. Azt hozzátette, hogy ebben a vitában kikérték véleményüket, amit részletesen ki is fejtettek.
■

Kiadja: a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás. Felelõs kiadó: Darabos Józsefné, a TETT elnöke. Szerkesztõ: Vizin Balázs.
Nyomdai elõkészítés: Tolnai Népújság. Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelõs vezetõ: Böcz Sándor.
Megjelenik havonta Bátaszék, Bátaapáti, Cikó, Feked, Mórágy, Mõcsény, Véménd településeken.
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